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Geboren
Op 23 januari is Sebas geboren. Hij is het het
zoontje van Willem en Laura van der Molen (Het
Carré 29 6718 DH) en broertje van Aron, Ingeborg
en Manuael.
We feliciteren hen van harte met dit wonder
waarbij ze aangeven op het geboortekaarteje dat
ze dankbaar en blij zijn. Uit de Bijbel klinken de
woorden: “Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen, zo
waardevol. En Ik houd zoveel van jou. “(Jesaja
43:4). Deze belofte bidden we hen van harte toe.

Personeel
Met blijdschap en in dankbaarheid laten juf Agnes
Willems en haar man ons weten dat ze in blijde
verwachting zijn. Als alles goed mag gaan hoopt zij
in augustus te bevallen. We wensen hen een blijde
en verwachtingsvolle tijd toe.
Even voorstellen
Beste allemaal,
Via deze manier wil ik (Juf Van Baren) me even kort
voorstellen. Zoals een aantal van jullie al weten,
loop ik sinds begin januari mijn Liostage in de klas

van Juf Brandsen en Juf Van Dijk. Deze stage is op
mijn scriptie na het laatste onderdeel dat ik begin
april hoop af te ronden voor mijn opleiding. Ik
woon in Loenen (Gld), maar tijdens deze periode
in Ede, zodat ik lekker op de fiets naar school kan.
In mijn vrije tijd ben ik graag buiten bezig en speel
ik piano. Verder vind ik het heerlijk om voor de klas
te staan en geniet ik ervan als kinderen met plezier
naar school gaan en ik kan bijdragen in hun
ontwikkeling. Op de maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag zal ik op school zijn en kunt u mij gerust
aanspreken!
Hartelijke groet, juf Ilse van Baren

Rapporten
Binnenkort krijgen de kinderen hun eerste rapport
mee naar huis.
Nieuw is dat ook de kinderen van groep 2 een
rapport krijgen.
Het is de bedoeling dat in juni de kinderen van
groep 1, die naar groep 2 gaan, ook een rapport

zullen ontvangen. De kinderen van groep 2 krijgen
dan hun tweede rapport.

Kangoeroe-wedstrijd
Donderdag 21 maart 2019 vindt de jaarlijkse
Kangoeroe-wedstrijd plaats. Dit is een
rekenwedstrijd voor leerlingen van groep 3 t/m 8
die het leuk vinden om eens op een andere manier
te rekenen (het niveau van de sommen is hoog).
De wedstrijd is op school, onder schooltijd. Er zijn
binnen het basisonderwijs drie opgavenversies:
1. wizFUN: voor groep 3 (12 vragen in 30 minuten)
& groep 4 (24 vragen in 60 minuten)
2. wizKID: voor groep 5 & 6 (24 vragen in 50
minuten)
3. wizSMART: voor groep 7 & 8 (24 vragen in 50
minuten)

Wij sturen de antwoordbladen van de leerlingen
op en krijgen daar binnen enkele weken de uitslag
van. De 20 beste deelnemers
van groep 7 en 8 in Nederland mogen door naar de
grote finale in juni. Bovendien is er
voor elke deelnemer na afloop van de wedstrijd
een certificaat en een klein prijsje.

Voor de beste deelnemers zijn er ook nog andere
prijzen
te
winnen.
Op
de
website
www.w4kangoeroe.nl kunt u meer informatie
over de wedstrijd vinden.
Het is ook mogelijk om vooraf te oefenen. Ga dan
naar het kopje oefenen op de hierboven
genoemde site.
Twijfelt u of de wedstrijd wat voor uw zoon of
dochter is, dan raden we u aan samen eerst wat
oefenopgaven op de site te maken.
Per leerling moet er drie euro betaald worden.
Kinderen kunnen zich tot vrijdagmiddag 15
februari aanmelden. Wilt u dan een enveloppe
meegeven met drie euro en de naam van het
kind? Deze enveloppe kan bij de eigen juf of
meester afgeven. Wij regelen dan de verdere
aanmelding.

Bezoek Meerwaarde groep 8
Afgelopen dinsdag brachten de groepen 8 een
bezoek aan De Meerwaarde. We volgden
verschillende sporen langs verschillende delen van
de school. Van bouw tot economie en van groen
tot zorg en welzijn. Van slangen vasthouden tot
pannenkoeken bakken en van gereedschapskistje
timmeren tot het werken achter de kassa. We
hebben van alles gedaan en er van genoten!
Leuk om zo alvast een beetje te wennen aan het
voortgezet onderwijs.

Schoonmaakavond
Petje af voor alle ouders die aanwezig waren
tijdens de schoonmaakavond van 23 januari!
In korte tijd is er heel wat afgepoetst en zagen de
lokalen er weer fris uit.
Fijn dat er ook een vader bij was! Arris
Scherrenburg liet zien dat schoonmaken niet
specifiek voor vrouwen is bestemd. Hopelijk zijn er
de volgende schoonmaakavond in juli meer van
zulke vaders bij.
Heel veel dank voor jullie hulp!

Van de MR
Dinsdag, 22 jan. hebben we weer een vergadering
gehad van de MR-geledingen van de diverse
scholen en aansluitend een GMR-vergadering.
Behalve de verschillende notulen en een
gespreksverslag van de voorzitter van de GMR en
de interim bestuurder, hebben we een aantal
documenten doorgenomen.
Als eerste een ‘MeerJaren Onderhouds Plan’,
hierbij heeft de MR een adviserende rol. Het
bestuur heeft hier een extern persoon voor
aangetrokken die heeft geholpen bij het opstellen
van het plan en ook de uitvoering gaat
ondersteunen. Dit plan is voor de Paasbergschool,
de Veldhuizerschool en de Koepelschool NMB. Het
schoolgebouw Oranjelaan wordt gehuurd, en het
onderhoud
is
voor
de
gemeente.
De Anton Mauvestraat zal t.z.t. door de gemeente
worden opgeknapt en wordt vanaf dan
meegenomen in het onderhoudsplan.
Het tweede plan wat we besproken hebben is de
Klachtenregeling. Die is aangepast en wordt nu

weer kritisch doorgelezen. Deze zal verder worden
besproken tijdens de vergadering met het bestuur
op 5 februari. Worden de vragen van de MR naar
tevredenheid
beantwoord
dan
zal
de
personeelsgeleding van de GMR voor instemming
tekenen. Daarna kan het door het bestuur worden
vastgesteld en zal het breder worden
gecommuniceerd.
Het derde stuk is de privacyverklaring
persoonsgegevens. Ook dat wordt kritisch
doorgenomen. Het ziet er goed en volledig uit. We
hebben nog wel een vraag en zullen ook die
bespreken met het bestuur. Ook voor deze
verklaring heeft het bestuur instemming van de
personeelsgeleding van de GMR nodig.
Zoals u begrijpt was dit een intensieve maar
vruchtbare vergadering.
Hebt u na het lezen vragen, stel ze gerust aan een
van de leden van de MR of via de MR mail van
school.
Naar pannenkoekenhuis Kernhem
De groepen 1/2 en 2 zijn donderdagmiddag naar
pannenkoekenhuis Kernhem geweest.
We mochten een kijkje nemen in de keuken! Wat
was daar veel te zien: een supergrote koelkast, een
sapjesmachine, heel veel limonadeflesjes en een
grote ton waarin het beslag wordt gemaakt.
Er was ook een gigantische vaatwasser waar wel
100 borden tegelijk in kunnen en die supersnel
klaar is.
We mochten de echte koekenpannen vasthouden
waar de pannenkoeken mee worden gebakken.
Die zijn me toch zwaar! Maar de kinderen zijn
gelukkig allemaal heel sterk en konden ze wel
tillen!

In het restaurant hebben we tafeltjes geteld en
geleerd hoe we een zakje (pochetje) op de juiste
manier moeten vullen met mes en vork.
Tot slot kregen we limonade en poffertjes; wat een
feest!!
We bedanken het pannenkoekenhuis Kernhem
heel hartelijk voor de warme ontvangst en al het
lekkers. We hebben veel geleerd!

-

Gebedskring
We zijn heel blij dat we een nieuwe ouder hebben
mogen verwelkomen. Bent u er de volgende keer
ook bij?
Eerstvolgende gebedskring is 13 februari om
8.30uur in het kantoor van Chris. Welkom!
Agenda
Woensdag 6 februari verteltassen
inleveren
Donderdag 7 februari open inloop tot
8.50 uur
Woensdag 13 februari gebedskring
Donderdag 14 februari Rapport 1
Dinsdag 19 februari spreekavond rapport

Dinsdag 19 februari CJG aanwezig tijdens
spreekavond
Woensdag 20 februari verteltassen
uitlenen
Woensdagmiddag
20
februari
spreekmiddag rapport
Donderdag 21 februari spreekavond
rapport
Vrijdag 22 februari groep 5 t/m 8
continurooster tot 14.00 uur.
Vrijdagmiddag start Voorjaarsvakantie!

Ten slotte
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag
22 februari 2019
Hartelijke groet,
Team Veldhuizerschool

